Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, tel. 569484261

Jídelní lístek - ř í j e n 2020
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Polévka francouzská /1.1,3,7/
čt A Kuřecí nudličky po čínsku /1.1,6,9/ , tříbarevná rýže
Polévka dýňovo-cuketová /1.1,7/ s krutony /1.1/
pá A Smažený květák /1.1,3,7/, brambor, okurkový salát
Polévka vývar s krupicí a vejcem /1.1,3/
po A Přírodní vepřový závitek /1.1,3/, rýže,barevné papriky
Polévka s játrovými noky a zeleninou /1.1,3,7,9/
út A Bavorské vdolečky s povidlím a tvarohem /1.1,3,7/,bílá káva /1.1,7/,banán
B Kuskus se zeleninou a krůtím masem na způsob rizota /1.1/,červená řepa
Polévka květáková /1.1,3,7/
st A Špagety s mletým masem a sýrem /1.1,7/vepř.,hovězí maso/,
Polévka vločková /1.4,7/
čt A Přírodní krůtí plátek /1.1/, hrachová kaše s cibulkou, kyselá okurka,moučník
Polévka zeleninová s těstovinami /1.1,3,7,9/
pá A Vepřové na paprice /1.1,7/, bramborové halušky /1.1/
Polévka minestrone /1.1,7,9/
po A Treska pečená na másle /4,7/, duo mrkev /7/, brambor
Polévka hovězí vývar se sýrovým svítkem /1.1,3,7/
út A Hovězí maso, rajčatová omáčka /1.1/, houskový knedlík /1.1,3,7/
Polévka fazolová /zahuštění fazolovou moukou,7/
st A Zapeč. těstoviny se zelen. lečem a sýrem /paprika,cuketa,rajčata/1,3,7/salát
Polévka brokolicová krémová /1.1,7/
čt A Vepřové na žampionech /1.1/, rýže, kápie
Polévka kmínová s vejcem /3,7/
pá A Kuře ala kachna, dušené zelí, bramborový špalíček /1.1,3,7,12/
Polévka hrstková
po A Čevabčiči s hořčicí /vepř.,hov.maso,1.1,3/,brambor, zelenina
Polévka celerová /1.1,9/
út A Hovězí guláš /1.1/, těstoviny - kolínka /1.1,3/
Polévka vývar s nudlemi a jarní zeleninou /1.1,3/
st A Žemlovka s jablky /1.1,3,7/, hroznové víno
B Karlovarský kotouč /vepřová roláda plněná,1.1,3,7/, bramb. kaše /7/,čína
Polévka cibulová /1.1,7/
čt A Vepřové po cikánsku /1.1/, rýže
Polévka česneková s kroupami /1.1,3,1.3/
pá A Čočka s grilovanou zeleninou, salát z červené řepy, jablka a křenu,moučník
Polévka špenátová /1.1,7/
po A Zapečená treska se sýrem /4.7/, bramborová kaše /7/
Polévka vývar s kapáním /1.1,3,/
út A Segedínský guláš /1.1,7/, houskový knedlík /1.1,3,7/

28.10. st A Státní svátek - nevaří se
Podzimní
Polévka z jarní zeleniny a pohankou
29.10. čt A Lečo se salámem /3/, brambor,jablko
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voda s citronem
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/1.1,3,7/
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***

prázdniny
čaj se sirupem

30.10. pá A Sanitace - nevaří se
Jídelníček sestavily: Rasochová Jana, Flekalová Dana Uchovejte při teplotě 60° C.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. Dne 21.9.2020
Seznam alergenů dle směrnice 1169/2011 EU
1Obiloviny obsahující lepek /1.1 pšenice,1.2 žito,1.3ječmen,1.4oves,1.5 špalda/, 2Korýši, 3Vejce,4 Ryby, 5 Arašídy
6 Sója, 7 Mléko, 8 Skořápkové plody /8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy,8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy,
8.5 pekanové ořechy,8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie/,9 Celer,10 Hořčice,11 Sezamová semena
12 Oxid siřičitý a siřičitany, 13 Vlčí bob /lupina/, 14 Měkkýši
************ obsahuje alergen - uvedeno v závorce ************

yby, 5 Arašídy

